Powiat iławski. Jakie wnioski po samorządowym objeździe
dróg? Pytamy Starostę Iławskiego Bartosza Bielawskiego
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W połowie marca odbył się objazd samorządowych dróg Powiatu Iławskiego z udziałem
Starosty Iławskiego Bartosza Bielawskiego, radnych i urzędników. Wzbudził duże
zainteresowanie, bo potrzeby w tym zakresie są nadal duże. Jakie zatem z objazdu
wyciągnięto wnioski, czy na jego podstawie zapadły decyzje o przeprowadzeniu pilnych
remontów i jakie są inwestycyjne plany Powiatu Iławskiego w zakresie inwestycji drogowych
- to pytania, które zadaliśmy staroście.
13 i 14 marca tego roku odbył się objazd samorządowych dróg powiatowych. Jakie
wyciągnięto wnioski?
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski: Objazd odbył się z inicjatywy
Zarządu Powiatu i miał na celu głównie zapoznanie radnych z obszarem działalności w
zakresie utrzymania dróg publicznych i wynikających z tego obowiązków. Można było się
także naocznie przekonać, jak destrukcyjny wpływ na stan nawierzchni jezdni może mieć
stosunkowo niegroźna z punktu widzenia niskich temperatur i ilości opadów śniegu zima.

Trudno mówić tu o jakichkolwiek przełomowych wnioskach wynikających z dwóch
objazdów. Jako Zarząd Powiatu na podstawie własnych obserwacji w terenie oraz
informacji przekazywanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg doskonale
zdajemy sobie sprawę z potrzeb w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych na drogach
powiatowych.
Czy na podstawie objazdu zapadły decyzje o przeprowadzeniu pilnych remontów? Jeśli tak,
to o jakich odcinkach mowa i kiedy zostaną one przeprowadzone?
W przypadku działalności związanej z utrzymaniem dróg publicznych, zwłaszcza jeżeli
chodzi o realizację zadań inwestycyjno-remontowych obejmujących wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z częściową jej przebudową, trudno jest podejmować decyzje o ich
realizacji na podstawie jednej, czy dwóch wizyt w terenie. Tego typu inwestycje
wymagają planowania w dłuższym okresie w zakresie chociażby przygotowania
dokumentacji i uzyskania wymaganych zezwoleń, zapewnienia finansowania,
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, itd. Na chwilę
obecną realizowane będą inwestycje, dla których wcześniej opracowano dokumentację
projektową i które zostały ujęte w budżecie na rok 2019, dla których w większości
zaplanowano pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. W ramach
zabezpieczonych środków realizowane będą także remonty cząstkowe masą bitumiczną
oraz emulsją i grysami.
Oczywiście w trakcie objazdu pojawiały się propozycje przygotowania kolejnych zadań,
ale na obecnym etapie trudno mówić o konkretnych terminach ich realizacji.
Jak ogólnie przedstawiają się inwestycyjne plany Powiatu Iławskiego na 2019 rok, jeśli
chodzi o drogi?
Na rok 2019 z udziałem dofinansowania z budżetu państwa pozyskanego w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, dla którego w
bieżącym roku środki miały być zapewnione z Funduszu Dróg Samorządowych,
zaplanowano realizację zadań:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1279N, odc. Kisielice - Piotrowice oraz drogi nr
1287N, odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap III (1,56 km),
- przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa - Mortęgi - granica powiatu (3,76 km).
Ww. zadania zostały ocenione i sklasyfikowane odpowiednio na 1. i 7. miejscu
ostatecznej listy rankingowej, która została sporządzona 28.11.2018 roku. Jednak w
związku z brakiem informacji o przyznanych środkach nie możemy zakończyć
postępowania przetargowego i zawrzeć umów z wykonawcami.
Ponadto w bieżącym roku planuje się realizację zadań:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1279N, odc. Kisielice - Piotrowice oraz drogi nr
1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II (ok. 1,5 km),
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa. Dla zadania
przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu
państwa.
W bieżącym roku zabezpieczone zostały także środki finansowe na przygotowanie

dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań na drogach 1307N, 1329N, 1333N,
1339N.
W budżecie powiatu znalazły się także następujące zadania:
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo - Bajdy - Zalewo,
- przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie
gminy Kisielice,
- przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N i 1212N) na
terenie gminy Iława,
- przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie
gminy Zalewo,
- przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa.
Ich realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w
tym głównie środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
Dziękujemy za informacje.
Starosta Iławski Bartosz Bielawski podsumował wyniki tegorocznego objazdu dróg
samorządowych.
Fot. Archiwum własne.
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